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ملخص الفحث
ألفاظ يعبرون بها عن حالة الراوي ثقة وجرحا ،وقد ظهر من خالل تتبع تلك االستعماالت أنها قد تكون مفردة ،أو مكررة ،أو مركبة ،وفي حالة التركيب
من عادة النقاد استعمال
ٍ
ألفاظ تدل على التعديل وحده كقولهم "ثقة ثبت" ،أو تدل على الجرح وحده كقولهم "ضعيف متروك الحديث"
غالبا تكون مركبة من ٍ
ُ
لكن في بعض األحيان يستعمل بعض النقاد ألفاظا تجمع بين التعديل والجرح ،مما قد يوهم أو يشكل في مراد الناقد ،ومن هؤالء اإلمام يعقوب بن شيبة الذي وصف بعض الرواة
بمثل هذه األلفاظ املركبة
وبعد التأمل قمت بجمع من قال فيهم هذه األوصاف وقارنت قوله بقول غيره من النقاد لنخرج بخالصة حول مقاصد هذا اإلمام.
وفكرة البحث دراسة هذه االلفاظ في ضوء أقوال بعض أئمة الجرح والتعديل ملعرفة املراد من هذا التركيب ،متبعا في ذلك منهج االستقراء والتحليل.
ال ل ات املفتا يا :يعقوب بن شيبة ،التركيب ،ألفاظ الجرح ،مراتب الجرح والتعديل.
Abstract
One of the critics' habit is to use words in which they express the narrator’s state of trust and discrediting, and it has emerged
through tracking those uses that they may be singular, duplicate, or compound. It indicates the discrediting alone, as their saying,
"Weak is abandoned.
But sometimes some critics use words that tear between the amendment and the discrediting, which may delude or constitute the
critic's intention, and among these is Imam Yaqoub bin Shaybah, who described some narrators with such complex words
After contemplation, I gathered those who said these descriptions about them and compared his words to the words of other
critics, so that we can come up with a summary about the aims of this imam.
The idea of the research is to study these words in the sayings of some of the imams of al-Jarh and al-Ta’deel to find out what is
meant by this compound, following the method of induction and analysis.
God bless.
Keywords: Yaqoub Bin Shaiba, composition, discrediting words, discrediting and endorsement levels

املقدما
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال ضال له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن
ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
َّ َ
َ
ين َء َام ُن ْوا ٱ َّت ُق ْوا ٱ َّ َ
ََٰٓ ي َأ ُّي َها ٱ َّلذ َ
ّلل َح َّق ُت َقاتهۦ َوال َت ُم ُوت َّن إال َوأ ُنتم ُّم ۡسل ُمو َن
[ 102آل عمران]102 :
ََ
ْ ُ َّ
ََ ُ
ََٰٓ ي َأ ُّي َها ٱ َّلن ُ
س َوح َد ٖة َوخل َق م ۡن َها َز ۡو َج َها
اس ٱ َّت ُقوا َرَّبك ُم ٱلذي خل َقكم من َّن ۡف
ٖ
ّلل ٱ َّلذي َت َس َٰٓا َء ُلو َن بهۦ َوٱ ۡ َأل ۡر َح َۚٗام إ َّن ٱ َّ َ
َو َب َّث م ۡن ُه َما ر َج ااال َكث ايرا َون َس َٰٓا اۚٗء َوٱ َّت ُق ْوا ٱ َّ َ
ّلل
َ َ َ ُ
ان َعل ۡيك ۡم َرق ايبا[ 1النساء]1 :
ك

*بيانات التواصل:

ََٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ ُ ُ ْ َ ا
ُ ۡ َُ َ َُ
صل ۡح لك ۡم أ ۡع َملك ۡم
ّلل َوقولوا ق ۡوال َسد ايدا  70ي
يأيها ٱلذين ءامنوا ٱتقوا ٱ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ
ۡ َ ُ ُ ُ ۗۡ
ً
َ
ۡ
ً
َو َيغف ۡر لك ۡم ذ ُن َوبك ۡم َو َمن ُيطع ٱّلل ورسولهۥ فقد فاز فوزا عظيما [ 71األحزاب:
]71 ،70
وبعد:
ملا كان من األمور املعلومة بداهة أنه ال سبيل إلى معرفة ما جاء عن النبي
صلى هللا عليه وسلم من أحاديث وأخبار إال عن طريق الرواة والنقلة ،الذين
ً
نقلوا أخباره جيال بعد جيل وطبقة بعد طبقة ،حتى دونت السنة في الكتب
املعتمدة املعروفة ،فقد كان االطالع على أحوال هؤالء الرواة والنقلة ،وتتبع
مسالكهم ،وإدراك مقاصدهم وأغراضهم ،ومعرفة مراتبهم وطبقاتهم ،وتمييز
ثقاتهم من ضعافهم ،هو الوسيلة األهم ملعرفة صحيح األخبار من سقيمها.
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 .3املنهج االستنباطي :محاولة استنباط مراد اإلمام يعقوب في هذه
التركيب ،وتفسيرها بما يوفق بين ألفاظها ،وذلك من خالل مقارنة
قوله بقول غيره من أئمة الشأن ،علما أنني سأنتقي من أشهر أقوالهم.

وقد نتج عن هذا نشوء علم عظيم وضعت له القواعد ،وأسست له
مقياسا ً
ً
دقيقا ضبطت به أحوال الرواة ،من حيث
األسس والضوابط ،فكان
التوثيق والتضعيف ،واألخذ والرد ،وذلك هو "علم الجرح والتعديل" ،أو علم
الرجال.
وكان من تلك الضوابط َّأن علماء الجرح والتعديل اصطلحوا على ألفاظ

الد اوات السابقا:
بعد البحث عن أي دراسات تتعلق باإلمام يعقوب عموما ،أو بموضوع
التركيب في الجرح والتعديل ،لم أجد أي دراسة بموضوع بحثنا هذا ،والذي
وجدته دراسات عامة ،وهي:

معينة يصفون بها الرواة؛ ليميزوا بها بين مراتب أحاديثهم من حيث القبول
والرد ،منها ما يكون داال على التوثيق ،ومنها ما يكون داال على الجرح ،ومنها
املفرد ومنها املركب.

 .1اإلمام يعقوب بن شيبة وجهوده في الحديث ،للباحث أنس صالح
الدين حسن ،وهي رسالة دكتوراه في كلية العلوم اإلسالمية في جامعة
ُ
بغداد ،ثم نشرت عن دار امليمان للنشر والتوزيع.

وكان من أفذاذ هؤالء العلماء اإلمام يعقوب بن شيبة رحمه هللا ،الذي له
بصمات وإسهامات في خدمة هذا العلم الشريف ،ولقد قرأت لهذا اإلمام
الكثير من األحكام على الرواة ،فكان أن الحظت استعماله أللفاظ مركبة من
الجرح والتوثيق ،فاسترعى ذلك اهتمامي ،وتولدت الرغبة في معرفة مراده في
هذه التراكيب.

قلت :كما هو واضح هذه رسالة عامة في جهود اإلمام يعقوب في خدمة
الحديث ،ولقد اطلعت عليها ،فوجدت الباحث في الفصل الثاني من الباب
الثاني تحدث عن ألفاظ اإلمام يعقوب في الجرح والتعديل ،وفي املبحث الثالث
من هذا الفصل تكلم بثالث ورقات كالما عاما عن ألفاظه التي جمع فيها بين
الجرح والتعديل ،دون أي دراسة لهذه األلفاظ.

فاستعنت هللا وبدأت العمل في هذا البحث الذي أسميته( :الرواة الذين
وصفهم اإلمام يعقوب بن لفا بملفام مر فا من املدح والقدح ي اوا
ام ا ا رح والتعديل).
و
مقا نا

 .2املوسوعة العلمية الشاملة عن اإلمام يعقوب بن شيبة ،للدكتور علي
الصياح ،طبع أضواء السلف ،ط 1عام 1426هـ

وكان العمل أن تم جمع الرواة الذين تكلم فيهم اإلمام يعقوب باستعمال
البحث اإللكتروني والقراءة املباشرة ،فكانوا أكثر من ثالثمائة ر ٍاو ،ثم تم فرز
من وصفهم بألفاظ مركبة بالقراءة املتأنية والتأمل في كل ر ٍاو ،فنتج لدينا هذا
البحث الذي بين أيدينا.

قلت :هذه دراسة عامة عن اإلمام يعقوب وتتبع لحياته وجهوده ومنهجه
واختياراته ،تحدث في املطلب األول من املبحث األول من الفصل األول من
الباب الثالث ص 356 :عن األلفاظ املركبة في التعديل ،وفي القسم الثاني من
املبحث األول من الفصل الثاني من الباب الثالث ص 486 :عن األلفاظ
املركبة في الجرح ،ولم أجد له أي حديث عن األلفاظ املركبة من الجرح
والتعديل معا.

ضابط البحث :جمع ألفاظ اإلمام يعقوب املركبة من جرح وتوثيق ،بحيث
يفيد أحد اللفظين توثيقا ،ويفيد اآلخر جرحا ،وال يدخل ما كان مركبا من
لفظين يدل أحدهما على نزول رتبة الراوي ،أو يدل على عدالته وصالحه ،أو
مدحه في فنه ،ولو كان التركيب مشتمال على ألفاظ من الجرح والتعديل.

علما أن املصنف أجاد في هذه املوسوعة فقد حقق القطعة التي وصلتنا
من مسند اإلمام يعقوب ،وهي التي تمثل مسند الخليفة الراشد عمر بن
الخطاب رض ي هللا عنه ،كما جمع األحاديث التي تكلم عليه اإلمام يعقوب من
مختلف كتب السنة ،وذكر ملحقا بالرواة الذين له عليهم حكم ،كما أحسن في
دراسة املنهج العام لإلمام يعقوب ،وقبل ذلك في بيان سيرته بشكل عام

مشكلة الدراسة :تتمحور حول ألفاظ وصف بها اإلمام يعقوب بن شيبة
عددا من الرواة وبالتالي نحتاج لإلجابة على األسئلة التالية
 .1هل ألفاظ الجرح املركبة لها مدلول معين؟
 .2ماذا قصد اإلمام يعقوب من تلك التراكيب؟

 .3ألفاظ الجرح والتعديل بين االفراد ،والتكرير ،والتركيب ،وداللة كل
منها على حال الراوي واملروي ،للدكتور أحمد معبد عبد الكريم  -طبع
أضواء السلف ط  1عام 1425هـ

 .3هل نجد فائدة من تلك التركيب؟
هداف الفحث:
 .4بيان أهمية ألفاظ الجرح والتعديل عموما ،واملركب منها خصوصا.

قلت :هذه الدراسة جيدة جدا ،وقد أجاد املصنف وأفاد ،لكنها عامة في
ألفاظ الجرح والتعديل من حيث إفرادها أو تكريرها أو تركيبها ،وملا تحدث عن
التركيب في عبارات الجرح والتعديل قسمه إلى جزئي وكلي ،والكلي قسمه إلى
تركيب من التعديل فقط ،ومن الجرح فقط ،ومنهما معا ،وهذا الثالث أورد
واحد فقط وهو الربيع بن صبيح ،وذكر
فيه ستة عشر راويا وافقته بر ٍاو
ٍ
راويين آخرين  -ممن درستهم  -هما عبد الرحمن بن زياد األفريقي ،ويحيى بن
يمان ،لكنه لم يورد قول اإلمام يعقوب الذي هو محل دراستي ،وبذلك يتبين
أنني لم أوافقه إال في ر ٍاو ،ومع ذلك اختلفت جهة الدراسة ،فكان تركيزي على
فهم مراد يعقوب بن شيبة في هذا الوصف املركب من الجرح والتعديل ،وكان
عمله عام موسع في داللة ألفاظ الجرح والتعديل دون تقييدها بإمام معين.

 .5تفسير مراد اإلمام يعقوب بألفاظه املركبة.
 .6بيان مدى توافق قوله مع أقوال غيره من النقاد.
منهج الفحث:
استعملت في هذه الدراسة املناهج التالية:
 .1املنهج االستقرائي :فقمت بجمع الرواة الذين وصفهم اإلمام يعقوب
بوصف مركب من الجرح والتوثيق من عموم الرواة الذين تكلم فيهم.
 .2املنهج التحليلي :حيث حاولت تحليل كالم اإلمام يعقوب في ضوء
أقوال أئمة الجرح والتعديل ملعرفة مراده ،باالعتماد على قواعد الجرح
والتعديل ،ومناهج النقاد في هذا الباب.
63

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )88العدد ()2022( 74-62 ،)1

إبراهيم خليل أحمد بني سالمة

خطا الفحث:
تكونت خطة البحث من مقدمة ،ومبحثين ،وخاتمة ،وهي على النحو التالي:

وقال الخطيب" :حدثني األزهري ،قال :بلغني أنه كان في منزل يعقوب بن
شيبة أربعون لحافا أعدها ملن كان عنده من الوراقين الذين يبيضون له
املسند".

املقدمة :اشتملت على مشكلة الدراسة ،وأهداف البحث ،ومنهجه،
والدراسات السابقة ،وخطة البحث.

وقال الذهبي" :الحافظ ،الكبير ،العالمة ،الثقة ،صاحب (املسند الكبير)،
ا لعديم النظير املعلل ،الذي تم من مسانيده نحو من ثالثين مجلدا ،ولو كمل
لجاء في مائة مجلد".

املبحث األول :التعريف النظري باملوضوع وترجمة اإلمام يعقوب اشتمل
على مطلبين:
املطلب األول :ترجمة اإلمام يعقوب بن شيبة رحمه هللا.

كان اإلمام يعقوب يقول بالوقف في مسألة خلق القرآن ،أي أنه توقف
فيها ،فلم يقل هو مخلوق ،ولم يقل ليس بمخلوق ،وقد أظهر القول بالوقف
ً
ً
في زمن املتوكل الذي نصر السنة ،مما يعني أنه قال ذلك عقيدة ال تقية.

املبحث الثاني :الدراسة التطبيقية للمواضع التي تضمنت الرواة الذين
وصفهم اإلمام يعقوب بألفاظ مركبة .وفيه:

قال أحمد بن كامل القاض ي" :كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب
أحمد بن املعدل ،والحارث بن مسكين ،فقيها ،سريا ،وكان يقف في القرآن"،
وقال أبو بكر املروذي" :أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من
بغداد ،فحذر أبو عبد هللا منه ،وقد كان املتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى بن
خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يقلد القضاء" ،وقال عبد الرحمن:
"فسألته  -يعني أحمد بن حنبل  -عن يعقوب بن شيبة .فقال :مبتدع ،صاحب
هوى .قال الخطيب" :وصفه أحمد بذلك ألجل الوقف"

املطلب الثاني :التركيب في ألفاظ الجرح والتعديل.

املطلب األول :الرواة الذين انطبق عليهم وصف التركيب من القدح واملدح
املطلب الثاني :ملحق يضم بعض الرواة الذين وصفهم اإلمام يعقوب
بعبارات مركبة ال ينطبق عليهم الوصف املراد
الخاتمة :اشتملت على أهم نتائج الدراسة
املفحث األول :التعريف النظري باملو وع وترج ا اإلمام يعقوب تكون
هذا املفحث من مطلفين؛ ه ا:
املطلب األول :ترج ا اإلمام يعقوب بن لفا:

مات رحمه هللا في شهر ربيع األول ،سنة اثنتين وستين ومائتين()1

املطلب الثاني :التر يب لفام ا رح والتعديل
ُ
التركيب في الجرح والتعديل :هو أن يصف الناقد الراوي بوصفين ،قد يدل
أحدهما على التوثيق أو الجرح ،ويؤكده اآلخر أو يقاربه ،وربما يدل أحدهما
على التعديل ،والثاني على الضبط ،أو يدل أحدهما على التوثيق والثاني على
الجرح ،وهكذا قد يكون التركيب متوافقا أو متناقضا في الظاهر

هو أبو يوسف ،يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور ،السدوس ي،
البصري ،ثم البغدادي ،صاحب (املسند الكبير)
ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة ،على الراجح كما ذكر ابنه أحمد ،وقد طلب
الحديث وهو ابن ثمانية عشر سنة وذلك بالنظر لسنه ووفاة أقدم من سمع
منهم ،فقد سمع من علي بن عاصم ،ويوسف بن يعقوب ،فهذان توفيا سنة
إحدى ومائتين ،وهو ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة ،فيكون سنه حين مات
شيخاه تسعة عشر عاما

صو التر يب:
 .1التركيب الدال على التوثيق فقط ،فيدل اللفظان على ثقة الراوي،
وقد يكونان من نفس الرتبة كقولهم "ثقة ثبت" ،أو من رتبتين
مختلفتين كقولهم "ثقة صدوق"

سمع :علي بن عاصم ،ويزيد بن هارون ،وروح بن عبادة ،وأزهر بن سعد
السمان ،وبشر بن عمر الزهراني ،وجعفر بن عون ،وأبا عامر العقدي،
وشجاع بن الوليد ،وعبد هللا بن بكر السهمي ،ومحاضر بن املورع ،وعبد
الوهاب بن عطاء ،وأبا النضر ،ويعلى بن عبيد ،ووهب بن جرير ،وحجاج بن
منهال ،والحسن بن علي الحلواني ،وهارون الحمال ،ومحمد بن يحيى الذهلي،
وأبي بكر األعين ،وغيرهم.

ومن أمثلة ذلك :قول أبي زرعة الدمشقي في إبراهيم بن سليمان األفطس
الدمشقي" :ثقة ثبت"( ،)2وقول أبي حاتم في عبد هللا بن الزبير الحميدي" :ثقة
إمام"( ،)3وقول ابن معين في فضيل بن عبد الوهاب الغطفاني" :كان ثقة ال
بأس به"()4
 .2التركيب الدال على الجرح فقط ،فيدل اللفظان على جرح الراوي،
وقد يكونان من نفس الرتبة كقولهم "كذاب وضاع" ،أو من رتبتين
ٌ
مختلفتين كقولهم "ضعيف متهم"

لكن أبرز شيوخه :علي بن املديني ،ويحيى بن معين ،وأحمد بن حنبل،
وأحمد بن َّ
املعدل العبدي ،والحارث بن مسكين ،والحسن بن عثمان الزيادي،
ومحمد بن عبد هللا الهمداني ،ومصعب بن عبد هللا الزبيري
حدث عنه :حفيده محمد بن أحمد بن يعقوب ،ويوسف بن يعقوب
األزرق ،وإبراهيم بن أورمة األصبهاني ،وإبراهيم بن عبدهللا بن مسلم البصري،
وأحمد بن محمد العراد ،وسعيد بن عثمان الخياط ،وعبد الوهاب بن عيس ى،
وعبيد هللا بن جعفر بن محمد ،ومحمد بن عيس ى الصلت.

( )1مراجع ومصادر الرتمجة :اتريخ بغداد ( ،)283 ،281/14املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك ( .)43/5سري
أعالم النبالء ( ،)479-476/12تذكرة احلفاظ ( ،)578 ،577/2البداية والنهاية ( ،)35/11النجوم الزاهرة
( ،)37/3شذرات الذهب ( ،)146/2املوسوعة العلمية الشاملة عن اإلمام يعقوب (-127 ،88-82 ،63
)132
( )2هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()102/2
( )3هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()513/14
( )4هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()278/23

قال أبو الحسن الدارقطني" :لو كان كتاب يعقوب بن شيبة مسطورا على
حمام لوجب أن يكتب ،يعني :ال يفتقر الشخص فيه إلى سماع".

64

إبراهيم خليل أحمد بني سالمة

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )88العدد ()2022( 74-62 ،)1

ومن أمثلة ذلك :قول ابن خزيمة في أبرد بن أشرس" :كذاب وضاع"(،)5
وقول الذهبي في إبراهيم بن عبد السالم" :ضعيف متهم"()6
 .3التركيب الدال على الجرح والتوثيق معا :وهو أن يصف الناقد الراو َي

قلت :وهنا ال بد من لفت النظر إلى أن ألفاظ نقاد الحديث تمتاز باملرونة،
بحيث يغلب عليها الوصف أكثر من قيود االصطالحات ،لذا قد يكون مراد
النقاد من اللفظ الداللة على قبوله أو رده مطلقا أو نسبيا

بلفظين يدل أحدهما على التوثيق والثاني على الجرح ،وهذا هو محل
بحثنا فيما يتعلق باإلمام يعقوب رحمه هللا

املفحث الثاني :الد اوا التطفيقيا للرواة الذين وصفهم اإلمام يعقوب
بملفام مر فا.
املطلب األول :الرواة الذين انطفق عليهم وصف التر يب من القدح
واملدح

من ووا ل اوتنفاط وتفسيرلفظ الناقد التر يب املر ب:
 .1أن يصرح الناقد بما يكشف عن مراده ،قال أبو حاتم في الوضاح بن
عبد هللا اليشكري أبي عوانة" :كتبه صحيحة ،وإذا حدث من حفظه
غلط ً
كثيرا ،وهو صدوق ،ثبت"( ‘)7فأبو حاتم هنا فسر عبارته
"صدوق ثقة" بقوله السابق "كتبه صحيحة ،وإذا حدث من حفظه
غلط ً
كثيرا"

 .1إسحاق بن يحيى بن طلحة القرش ي ،قال اإلمام يعقوب" :كان ال بأس
به ،وحديثه مضطرب جدا"()10
قلت :عبارته هذه جمعت بين وصف "ال بأس به" مما يعني أن حديثه
حسن ،لكنه قال عقبه" :مضطرب الحديث جدا" مما يوحي بجمعه بين ما
يفيد التوثيق والتجريح.

 .2أن يرد ما يفسر مراده عن بعض أهل العلم ،قال محمد بن عمار
ً
صحاحا وإن لم
املوصلي في جرير بن عبد الحميد" :حجة ،كانت كتبه
يكن كتب ،إذا نظرت إليه في بزته ما كنت ترى أنه محدث ،ولكنه كان
إذا حدث أي :كان يشبه العلماء"( )8حيث ذكر ذلك تعليقا على قول:
قال سليمان بن حرب" :كان جرير وأبو عوانة يتشابهان ما كان يصلح
إال أن يكونا راعيين" ()9

قوال العل ا فيه:
{قال البخاري" :يهم في الش يء بعد الش يء ،إال أنه صدوق .وفي موضع آخر:
يكتب حديثه" ،وقال البزار" :احتمل حديثه وإن كان فيه غبار"}(.)11
{وقال أبو حاتم" :ضعيف الحديث ليس بقوي ،وال بمكان أن يعتبر به،...
ويتكلمون في حفظه ،ويكتب حديثه" ،وقال ابن سعد" :وهو يستضعف"،
وقال أبو زرعة" :واهي الحديث" ،وقال أحمد بن حنبل" :منكر الحديث ليس
بش يء" ،وقال الترمذي" :ليس بذاك القوي عندهم ،وقد تكلموا فيه من قبل
حفظه" ،وقال ابن حجر :قال أبو موس ى :كان يحيى وعبد الرحمن ال يحدثان
عنه ،وضعفه أيضا العجلي ،والساجي ،وأبو داود ،والعقيلي ،وأبو العرب،
والدارقطني ،وغيرهم"}(.)12

 .3مقارنة قول الناقد بأقوال غيره من أئمة النقد في الراوي مما يكشف
عن مراده ،فكلهم يصدر عن مرجع واحد ،وينهلون من ذات القناة،
وهو املنهج الذي اتبعته في بحثي هذا
 .4سبر أحكام الناقد في مرويات الراوي الذي أطلق فيه لفظه املركب،
وهذا يمكن تطبيقه في ناقد أكثر من نقد مرويات ر ٍاو مكثر ،لكن في حق
يعقوب بن شيبة لم أجد لقلة تراثه الذي وصلنا في باب نقد املرويات

قلت :أكثر العلماء على تضعيف هذا الراوي ،لكن يبدو أنه وقع بينهم
خالف في كتابة حديثه للتقوية فبعضهم اعتبر بحديثه كالبخاري وأبي حاتم،
وبعضهم لم يقبله مطلقا كأحمد وأبي زرعة ،لذا يمكن حمل عبارته السابقة
على أنه يميل لتقوية حديثه إذا اعتضد ،فيكون قوله" :ال بأس به" إشارة
إلمكان تقوية حديثه ،وقوله " :وحديثه مضطرب جدا" وصفا لحاله العام -
وهللا أعلم -

وابط يلزم مراعاتها عند اوتنفاط ال الراوي من وصف مر ب:
 .1تأمل مناهج النقاد الذين أطلقوا تلك األلفاظ املركبة ،ومحاولة
معرفة مقاصدهم من عموم استعمالهم ،مع مراعاة مراتب الجرح
والتعديل عند نقاد الحديث عامة
 .2الورع واألمانة ،وحسن القصد ،وإرادة الوصول للصواب في حال
الراوي بصرف النظر عما يؤدي إليه ذلك من الحكم على املرويات

 .2إسرائيل بن يونس السبيعي ،قال يعقوب" :إسرائيل ثقة صدوق،
وليس بالقوي في الحديث وال بالساقط" وقال في موضع آخر" :إسرائيل
بن يونس صالح الحديث وفي حديثه لين(.)13

 .3مراعاة القرائن املحتفة بقول الناقدً ،
سواء من ضمن قوله أو خارجه،
فالقرائن تكشف عن مقاصد مهمة ،لكون الكالم سياق وسباق
ولحاق ،وال بد من مراعاة هذا كله

وقال أيضا في حديث ناجية عن عمار في التيمم" :حديث كوفي ،رواه أبو
إسحاق ،عن ناجية ،عن عمار ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وهو حديث
صالح اإلسناد ،وال أحسبه متصال ،ألن بعضهم ذكر أنه ليس بالقديم ،رواه
جماعة عن أبي إسحاق ثقات منهم :زائدة بن قدامة ،وأبو األحوص سالم بن
سليم ،وأبو بكر بن عياش ،وسفيان ابن عيينة ،وإسرائيل بن يونس ،فقال

 .4املعرفة الدقيقة لقواعد هذا العلم عموما ،ومنهج العالم صاحب
النقد خصوصا

( )5املغين يف الضعفاء ()32/1
( )6ديوان الضعفاء (ص)9

( )10هتذيب التهذيب ،)129/1( :اتريخ بغداد (.)46/۷

( )7مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر ()154/3
( )8مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر ()143/1
( )9ميزان االعتدال ()394/1

( )11إكمال هتذيب الكمال.)117/2( :
( )12هتذيب التهذيب (.)129/1
( )13اتريخ بغداد وذيوله ( ،)26/7هتذيب الكمال (.)521/2
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قوال العل ا فيه:
{قال سفيان بن عيينة :سمعت ابن أبى نجيح يقول" :ما جاءنا منكم مثله.
يعنى الحجاج بن أرطاة" ،وقال حفص بن غياث :قال لنا سفيان الثوري يوما:
"من تأتون؟ قلنا :الحجاج بن أرطاة ،قال :عليكم به فإنه ما بقي أحد أعرف بما
يخرج من رأسه منه" ،وقال حماد بن زيد" :كان حجاج بن أرطاة أقهر عندنا
لحديثه من سفيان الثوري" ،وقال أبو بكر الخطيب" :الحجاج أحد العلماء
بالحديث والحفاظ له" ،وقال أحمد بن حنبل" :كان من الحفاظ .قيل :فلم
ليس هو عند الناس بذاك؟ قال :ألن في حديثه زيادة على حديث الناس ،ليس
يكاد له حديث إال فيه زيادة".

زائدة :ناجية لم ينسبه ،وقال أبو األحوص :عن ناجية أبي خفاف ،وقال أبو
بكر بن عياش :ناجية العنزي ،وقال ابن عيينة ،وإسرائيل :ناجية بن كعب"(.)14
قلت :وصف الراوي أوال بالثقة ،ثم أردف بقوله" :ليس بالقوي" ،وقال
أيضا" :فيه لين" ،مما يعني وصفه بما يجمع بين التوثيق والتوسط وما دون
التوسط ،لذا يحسن فهم مراده في ضوء أقوال أئمة النقد.
أقوال العلماء فيه({ :قال أبو حاتم" :ثقة صدوق من أتقن أصحاب أبي
إسحاق" ،وقال حرب عن أحمد بن حنبل" :كان شيخنا ثقة ،وجعل يتعجب
من حفظه" ،وقال العجلي ":كوفي ثقة" ،وقال ابن مهدي :عن عيس ى بن يونس
قال لي إسرائيل" :كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من
القرآن" ،وقال النسائي" :ليس به بأس"

وقال أحمد بن عبد هللا العجلى" :كان فقيها ،وكان جائز الحديث إال أنه كان
صاحب إرسال" ،وقال يحيى بن معين" :صدوق ،ليس بالقوى ،يدلس" ،وقال
أبو زرعة" :صدوق ،مدلس" ،وقال أبو حاتم" :صدوق ،يدلس عن الضعفاء
يكتب حديثه ،فإذا قال :حدثنا ،فهو صالح ،ال ُيرتاب في صدقه وحفظه إذا
بين السماع ،ال يحتج بحديثه" ،وقال بن خراش" :كان مدلسا ،وكان حافظا
للحديث".

وقال علي بن املديني" :إسرائيل ضعيف"}({ ،)15وقال صالح بن أحمد عن
أبيه" :إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين ،سمع منه بأخرة" ،وقال ابن معين:
"زكريا ،وزهير ،وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء إنما أصحاب
أبي إسحاق سفيان ،وشعبة"}( ،)16وقال الحافظ" :ثقة تكلم فيه بال حجة"(.)17
قلت :من الواضح أن العلماء وثقوا إسرائيل ولم يخالف إال ابن املديني،
وربما يكون قوله مرجوح ،أو أراد به بعض أحواله في بعض الرواة ،وقدمه أبو
حاتم في أبي إسحاق إال أن ابن معين قدم عليه سفيان وشعبة في أبي إسحاق،
وأما اإلمام أحمد فقد َّ
ضعفه في أبي إسحاق خاصة.

وقال على ابن املدينى" :تركت الحجاج عمدا ولم أكتب عنه حديثا قط"،
وقال النسائي" :ليس بالقوى"}()19
قلت :تعمدت النقل عن أعمدة النقد فتبين أن حاله عندهم فوق
املتوسط ،لكنه كثير اإلرسالُ ،ويدلس عن الضعفاء فال ُيقبل حديثه إال إذا
َّ
صرح بالسماع ،إال أن ابن املديني ترك الكتابة عنه ،مما يعني أنه ضعيف ال
يقبل عنده.

واآلن ينبغي أن نفهم كالم اإلمام يعقوب فيه ،فمرة قال" :إسرائيل ثقة
صدوق ،وليس بالقوي في الحديث وال بالساقط" ،ومرة قال" :إسرائيل بن
يونس صالح الحديث وفي حديثه لين" ،ومرة أطلق التوثيق فيه ،فالعبارة األولى
جمع بين أوصاف الثقة والصدوق وعدم القوة ،وفي الثانية جعله صالح
الحديث مع لين مما يعني أنه صالح عند املتابعة ،وفي الثالثة وصفه بالثقة مع
مجموعة من الرواة ،لكن وصفه هنا مع مجموعة رواة تابعوه في حديث عن أبي
إسحاق.

أما اإلمام يعقوب فيصعب للوهلة األولى حمل عبارته على ما ذهب إليه
عموم النقاد فقد قال" :واهي الحديث ،في حديثه اضطراب كثير ،وهو صدوق"
إذ إنها عبارة جرح شديدة جدا مما يرجح أنه أراد بقوله" :وهو صدوق" العدالة
والصدق دون الضبط ،لكن قوله" :واهي الحديث ،في حديثه اضطراب كثير"
جاء بعضه مفسرا لبعضه اآلخر ،أي أن قوله "واهي الحديث" يعني االضطراب
الذي وقع في حديثه بسبب إرساله وتدليسه ،وعليه فعبارته موافقة ملا ذهب
إليه أئمة الجرح والتعديل ،فهو صدوق ُيتقى تدليسه  -وهللا أعلم -

وعليه فالذي يظهر أن اإلمام يعقوب يرى إسرائيل متوسط أو أقل عموما،
لكن حاله في أبي إسحاق أفضل ،وهكذا يمكن أن نفهم "ثقة صدوق ،وليس
بالقوي في الحديث وال بالساقط" فهو ثقة في أبي إسحاق ،وسط في غيره - .وهللا
أعلم -

 .4الربيع بن صبيح السعدى ،أبو بكر ،ويقال أبو حفص ،البصرى ،مولى
بنى سعد ،قال يعقوب" :رجل صالح ،صدوق ثقة ،ضعيف جدا"(.)20

 .3الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل ،قال يعقوب" :واهي
الحديث ،في حديثه اضطراب كثير ،وهو صدوق ،وكان أحد
الفقهاء"(.)18

قلت :يظهر أن اإلمام يعقوب وصف الراوي بالثقة والصدق ،ثم وصفه
بالضعف الشديد ،وهذا بال شك موهم يحسن محاولة معرفة مراده في ضوء
أقوال أئمة الجرح والتعديل.

قلت :وصفه لهذا الراوي بـ "واهي الحديث ،في حديثه اضطراب كثير" ،ثم
وصفه له بالصدوق قد يكون موهما لكونه جمع داللة الجرح الشديد،
والتوثيق املتوسط.

قوال العل ا فيه:
{قال عمرو بن على" :كان يحيى بن سعيد ال يحدث عنه ،وكان عبد الرحمن
يحدث عنه" ،وقال عفان بن مسلم" :أحاديثه كلها مقلوبة" ،وقال عبد هللا بن
أحمد بن حنبل ،عن أبيه" :ال بأس به رجل صالح" ،وقال الشافعي" :كان الربيع
بن صبيح رجال غزا ،وإذا مدح الرجل بغير صناعته فقد وهص ،يعنى :دق"،
وقال أبو داود ،عن أبى الوليد" :ما تكلم أحد في الربيع إال والربيع فوقه" ،وقال

( )14هتذيب الكمال (.)523-519/2
( )15هتذيب الكمال (.)515/2
( )16هتذيب التهذيب (.)133/1
( )17تقريب التهذيب (.)134/1
( )18هتذيب التهذيب ()56/2

( )19هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 425-423/5رقم )1112
( )20هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ()93/9

66

إبراهيم خليل أحمد بني سالمة

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )88العدد ()2022( 74-62 ،)1

أبو زرعة" :شيخ صالح صدوق" ،وقال أبو حاتم" :رجل صالح" ،وقال شعبة:
"الربيع بن صبيح من سادات املسلمين".

 .6عبد هللا بن محمد بن عقيل ،قال يعقوب" :عبد هللا بن محمد بن
عقيل وهو ابن عقيل بن أبي طالب صدوق وفي حديثه ضعف شديد
جدا" ،وقال أيضا :ولم يرو عنه مالك بن أنس ،وال يحيى بن سعيد
القطان ،وقال يعقوب" :وهذان ممن ينتقي الرجال"(.)24

وقال يحيى بن معين" :الربيع بن صبيح ضعيف الحديث" ،وقال محمد بن
سعد ،والنسائي" :ضعيف".

قلت :هذا الراوي وصفه بالصدوق وهو من عبارات التوثيق املتوسط،
لكنه عاد فوصفه بالضعف الشديد جدا ،لذا علينا معرفة مراده إن تيسر.

وقال ابن عدى" :له أحاديث صالحة مستقيمة ،ولم أر له حديثا منكر جدا
وأرجوا أنه ال بأس به ،وال برواياته"}(.)21

قوال العل ا فيه:
{قال سفيان" :كان ابن عقيل في حفظه ش يء ،فكرهت أن ألقه" ،وقال
محمد بن سعد :و"كان منكر الحديث ،ال يحتجون بحديثه ،وكان كثير العلم"،
وقال أحمد بن حنبل" :ابن عقيل منكر الحديث" ،وقال يحيى بن معين:
"ضعيف الحديث" ،وقال أبو زرعة" :يتخلف عنه في األسانيد" ،وقال أبو حاتم:
"لين الحديث ،ليس بالقوي ،وال بمن يحتج بحديثه ،يكتب حديثه" ،وقال
النسائي" :ضعيف" ،وقال علي بن املديني" :كان ضعيفا" ،وقال أبو بكر بن
خزيمة" :ال أحتج به لسوء حفظه" ،وقال الترمذي" :صدوق ،وقد تكلم فيه
بعض أهل العلم من قبل حفظه"}()25

قلت :بالتأمل بأقوال العلماء النقاد يبدو أن هذا الراوي عندهم دون
املتوسط ،وهو إلى الضعف أقرب ،لكن يكتب حديثه ُويعتبر به ،إال أن الرجل
ٌ
صالح وتقى وتدين ،وما جاء من ثناء عليه فإنما يحمل على صالحه وتدينه.
فيه
ٌ
وعليه فيمكن حمل ثناء اإلمام يعقوب على ذلك ،لكنه في الحديث ضعيف
جدا عنده ،أي أنه اشتد في جرحه في الحديث  -وهللا أعلم -
 .5عبد هللا بن عبد هللا أبو أويس املدني ،قال يعقوب" :أبو أويس هو
صدوق ،صالح الحديث ،وإلى الضعف ما هو"(.)22
قلت :وصفه للراوي بالصدوق ،قد يخالف وصفه له بعد ذلك بالضعف
غير الشديد ،مما يوهم الجمع بين التعديل والتجريح ،لذا يحسن معرفة
مراده.

قلت :أئمة النقد على تضعيف هذا الراوي من جهة حفظه ،وقد َّ
صرح
أغلبهم أن سبب تضعيفهم له سوء حفظه ،مع عدم القدح بعدالته ،مما يعني
أن حكم يعقوب بن شيبة عليه بالصدوق يتجه لعدالته ،ال سيما مع جزمه
بضعفه الشديد

أقوال العلماء فيه:
{قال أحمد بن حنبل" :ليس به بأس ،أو قال :ثقة ،قدم هاهنا - ،يعني
بغداد  -فكتبوا عنه ،زعموا أن سماعه وسماع مالك بن أنس كان شيئا
واحدا" ،وقال مرة" :صالح" ،وقال ابن معين" :صالح ،ولكن حديثه ليس بذاك
الجائز" ،وقال مرة" :ليس بقوي" ،وقال البخاري" :ما روى من أصل كتابه فهو
أصح" ،وقال أبو داود" :صالح الحديث" ،وقال ابن عدي" :يكتب حديثه"،
وقال أبو زرعة" :صالح ،صدوق ،كأنه لين" ،وقال أبو حاتم" :يكتب حديثه ،وال
يحتج به ،وليس بالقوي" ،وقال علي بن املديني" :كان عند أصحابنا ضعيفا"،
وقال عمرو بن علي" :فيه ضعيف ،وهو عندهم من أهل الصدق"}(.)23

 .7عبد ربه بن نافع الكناني ،قال يعقوب" :كان ثقة ،كثير الحديث ،وكان
رجال صالحا ،لم يكن باملتين ،وقد تكلموا في حفظه"()26
قلت :وصفه بعدم املتانة وضعف الضبط قد يتعارض مع وصفه بالثقة،
فهو وإن كان جرحا يسيرا لكنه ال يتوافق مع وصف الثقة الذي من أبسط
داللته الضبط ومتانة الحفظ ،لذا يحسن معرفة مراده.
قوال العل ا فيه:
{قال يحيى بن سعيد القطان :لم يكن أبو شهاب الحناط بالحافظ ،وقال
النسائي :ليس بالقوي.

قلت :قد تكون عبارة اإلمام يعقوب في هذه الراوي ليست موهمة ،فقد قال
عنه" :صدوق ،صالح الحديث ،وإلى الضعف ما هو" ،والحقيقة أن الجملة
الثانية والثالثة "صالح الحديث ،وإلى الضعف ما هو" ،تفيدان نفس املعنى
وهو أنه ضعيف لكنه ممن ُيكتب حديثه ،أما جملته األولى" :صدوق" فاألصل
أنها تفيد أن الراوي حسن الحديث ،وعلى ذلك كان ال بد من التوفيق بين طرفي
عبارته "صالح ،صدوق ،كأنه لين:
بالرجوع ألقوال العلماء وجدنا أن غالبهم على أنه ممن ُيكتب حديثه ُويعتبر
به ،وعليه فيمكن القول :أن كلمة "صدوق" في كالم يعقوب بن شيبة ُيفسرها

وقال عبد هللا بن أحمد :سألت أبي عن أبي شهاب الحناط؟ فقال" :ما
بحديثه بأس .فقلت :إن يحيى بن سعيد يقول :ليس بالحافظ؟ فلم يرض
بذاك ،ولم يقر به" ،وقال يحيى بن معين" :ثقة" ،وقال العجلي" :ال بأس به،
وقال مرة :ثقة" ،وقال ابن خراش" :صدوق"}(.)27
قلت :يبدو أن أكثر أئمة النقد على التوسط بحاله فهو صدوق ،وهذا
يفسر لنا قول يعقوب" :لم يكن باملتين ،وقد تكلموا في حفظه" ،فضعف
املتانة التي أشار إليها ال تنزل به لدرجة الضعف ،بل هو متوسط الحال ،ويبدو
أن ذلك راجع لكثرة حديثه مما جعل في حفظه ش يء ،وأما الوثاقة التي صدر
بها حكمه فالظاهر أنه أراد بها قبوله بالعموم بداللة ما بعدها  -وهللا أعلم -

ما بعدها ،فهو صدوق يغلط ويهم ،فال يقبل إذا تفرد ،لكن حديثه يتقوى
بالقرائن ،فعبارته مشابهة تماما لوصف أبي زرعة للراوي".

( )24اتريخ دمشق ( ،)261/32هتذيب الكمال ( ۸۱+80/16رقم )3543
( )25هتذيب الكمال ( ۸۱+80/16رقم .)3543
( )26اتريخ بغداد ( ،)131/۱۱هتذيب الكمال (.)487/16
( )27هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 488+487/16رقم .)3744

( )21هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 94-91/9رقم )1865
( )22هتذيب التهذيب (.)۲۲۲/5
( )23هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)170-168/15
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عليه وسلم يقبلها وال يحدث وضوءا ،إنما أراد ابن معين هذا الحديث ألنه
ليس بمحفوظ"

 .8عبد الرحمن بن زياد األفريقي ،قال يعقوب" :ضعيف الحديث ،وهو
ثقة صدوق ،رجل صالح ،وكان من األمارين باملعروف الناهين عن
املنكر"(.)28

وقال صالح بن أحمد بن حنبل ،عن علي بن املديني" :قلت ليحيى بن سعيد:
حدث عبد الكريم عن عطاء في لحم البغل؟ فقال :قد سمعته" .وأنكره يحيى
وأبى أن يحدثني به"}(.)32

قلت :وصف الضعيف  -بال ريب  -يتعارض مع وصف الثقة ،مما يلزم معه
معرفة مراد اإلمام يعقوب في ظل أقوال أئمة النقد.

قلت :أجمع نقاد الحديث على جاللة هذا الراوي ،وأنه ثقة ثبت ،وقد رأينا
اإلمام يعقوب يقول فيه" :إلى الضعف ما هو ،وهو صدوق ثقة ،وقد روى
مالك عنه؛ وكان ممن ينتقي الرجال" ،فصدر عبارته يشير إلى ضعفه عنده،
لكنه وثقه معتمدا على رواية مالك عنه معلال ذلك بكون مالك ينتقي في
الرجال ،وعلى ذلك يبدو أن يعقوب بن شيبة لم يسبر مرويات هذا الراوي(،)33
وكأنه رأى بعض ما ينكر عليه كحديثه عن عطاء في التقبيل ثم الصالة دون
وضوء ،وحديثه في لحم البغل ،فمال لضعفه ،لكنه ملا رأى رواية مالك الذي
ينتقي في الرجال عنه َّ
حسن من حاله لديه ،أو أنه يقصد بقوله" :إلى الضعف
ما هو" ما وقع له من أغالط كالتي سبق بيانها

{قال مهدي وهو مليح الحديث ،ليس مثل غيره في الضعف ،قال يحيى
القطان :عبد الرحمن بن زياد ثقة ،وكان أحمد بن صالح يقول :هو ثقة ،وينكر
على من يتكلم فيه.
وقال أحمد بن حنبل" :ليس بش يء ،وقال مرة :منكر الحديث ،وقد دخل
على أبي جعفر ،فتكلم بكالم خشن ،فقال له وأحسن ووعظه"(.)29وقال يحيى
بن معين" :ضعيف ،وزاد :ويكتب حديثه ،وإنما أنكر عليه األحاديث الغرائب
التي يجيء بها" ،وقال صالح بن محمد البغدادي" :منكر الحديث ،ولكن كان
رجال صالحا" ،وقال الترمذي" :ضعيف عند أهل الحديث ،ضعفه يحيى
القطان وغيره ،ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ،ويقول :هو مقارب
الحديث" ،وقال النسائي" :ضعيف" ،وقال أبو بكر بن خزيمة" :ال يحتج به"،
وقال ابن خراش" :متروك"}(.)30

قلت :ال ريب أن هذا الراوي من الثقات األثبات ،وما وقع له من أوهام ال
يسلم منه ٌ
أحد مهما كان  -وهللا أعلم

قلت :أغلب النقاد على تضعيف هذا الراوي ،لكن ليس بالساقط ،بل هو
ممن ُيكتب حديثه ،وعليه فيمكن فهم قول اإلمام يعقوب" :صدوق ،رجل
صالح ،وكان من األمارين باملعروف الناهين عن املنكر" ،لكن حكمه عليه
بالوثاقة في أول كالمه يصعب حمله على الصالح والتدين ،ولذا فالراجح أنه ال
يضعف هذا الراوي ،بل يتوسط به موافقا في ذلك البخاري وأحمد بن صالح
وهللا أعلم -

 .10علي بن زيد بن جدعان ،قال يعقوب" :ثقة صالح الحديث ،وإلى اللين
ما هو"()34
قلت :وصف اللين ال يتسق مع وصف الثقة كما ال يخفى ،لذا لعله من
املفيد إزالة هذا اإلشكال إن أمكن.
قوال العل ا فيه:
{قال أحمد بن حنبل" :ضعيف الحديث" ،وقال مرة" :ليس بش يء" ،وقال
ابن معين" :ضعيف" ،وقال مرة" :يكتب حديثه ،وليس بالقوي" ،وقال
الترمذي" :صدوق إال أنه ربما رفع الش يء الذي يرفعه( )35غيره" ،وقال النسائي:
"ضعيف" ،وقال ابن عدي" :لم أر أحدا من البصريين ،وغيرهم امتنعوا من
الرواية عنه ،وكان يغلي في التشيع في جملة أهل البصرة ،ومع ضعفه يكتب
حديثه" ،وقال يزيد بن زريع" :لقد رأيت علي بن زيد ،ولم أحمل عنه ،فإنه كان
رافضيا"

 .9عبد الكريم بن مالك الجزري ،قال يعقوب" :إلى الضعف ما هو ،وهو
صدوق ثقة ،وقد روى مالك عنه؛ وكان ممن ينتقي الرجال"(.)31
قلت :وصف الوثاقة قد ال يتوافق مع وصف التضعيف غير الشديد ،مما
يعني أن اجتماعهما في سياق واحد موهم ،لذا ينبغي معرفة مراده
قوال العل ا فيه:
{قال أحمد بن حنبل" :ثقة ،ثبت" ،وقال ابن معين" :ثقة ،ثبت" ،وقال
محمد بن سعد" :كان ثقة كثير الحديث" ،وقال ابن عمار ،والعجلي ،وأبو
زرعة ،وأبو حاتم ،والنسائي وغير واحد" :ثقة" ،وقال أبو زرعة الدمشقي:
"ثقة ،أخذ عنه األكابر .... ،وقد قال سفيان :ما رأيت عربيا أثبت من عبد
الكريم" ،وقال إبراهيم بن يعقوب ،قلت لعلي :عبد الكريم الجزري إلى من
تضمه؟ قال" :ذاك ثبت ،ثبت"

وقال سفيان بن عيينة" :كان ابن جدعان مكفوفا ،قال :ما أعرف أحمر وال
أبيض .وكان حافظا للقرآن يعد كل ما في القرآن "يا أيها الذين آمنوا" ،ويعد كل
ما في القرآن "ال إله إال هللا"}()36
قلت :تكاد تجتمع كلمة النقاد على تضعيف ابن جدعان ،لكنه ممن ُيكتب
حديثه ،وعليه فقول اإلمام يعقوب في الراوي "ثقة صالح الحديث ،وإلى اللين
ما هو" ،ال يستقيم أوله مع ما بعده فقد وثقه أوال ثم نزل به فقال" :صالح
الحديث ،وإلى اللين ما هو" ،فوافق عموم النقاد في آخر كالمه ،لكنه خالفهم
في أوله حينما وثقه

وقال عباس الدوري :سمعت يحيى يقول" :حديث عبد الكريم عن عطاء
رديء" ،قال ابن عدي" :وهذا الذي ذكره يحيى بن معين هو ما رواه عبيد هللا
بن عمرو الرقي عن عبد الكريم ،عن عطاء ،عن عائشة :كان النبي صلى هللا

( )32هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 257- 254 /18رقم )3504
( )33املوسوعة العلمية الشاملة عن اإلمام يعقوب بن شيبة ،للدكتور عل ِي الصياح ص373 :

( )28اتريخ بغداد وذيوله ( ،)۲۱5/۱۰اتريخ دمشق ( ،)360/34هتذيب الكمال ( ،)106/17لكن:
"كان من األمارين ابملعروف الناهني عن املنكر" يف التهذيب فقط

( )34اتريخ دمشق ( )،500/41هتذيب الكمال ()438/۲۰
( )35قلت :لعلها :ال يرفعه
( )36هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 444-437/20رقم )4070

( )29لعلها :وأحسن وعظه.
( )30هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 107-104/17رقم .)3817
( )31اتريخ دمشق ( ،)۱۷۰/36هتذيب الكمال (.)256/۱۸
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حديثه" ،وقال الدارقطني" :صاحب سنةُ ،ي َّ
خرج حديثه ،ثم قال :إنما أنكروا
عليه الجميع( )43بين عطاء وطاووس ،ومجاهد حسب"}(.)44

قلت :إما أن نحمل هذا التوثيق على الصالح وحفظ القرآن الذي أشار إليه
ابن عيينة ،أو أنه لم يسبر حاله جيدا ،فوثقه أوال ،ثم الحظ كثرة أوهامه فنزل
به مع نوع من التردد ،أي أنه يراه صالح الحديث ،إلى الضعف أقرب في الرواية
 -وهللا أعلم -

قلت :ضعف سائر العلماء هذا الراوي ،لكنه عندهم ممن ُيكتب حديث
ُ
لالعتبار والتقوية ،وأشد ما أنكر عليه الجمع بين روايات الشيوخ دون تمييز
االختالف بينها ،إنما كان صاحب صالح وسنة كما قال الدارقطني ،وعليه
فيحمل وصف يعقوب بن شيبة بالصدوق على صالحه ،أما في الحديث فهو
عنده ضعيف ويؤيد ذلك إنكاره عليه الجمع بين روايات الشيوخ املختلفة دون
تفصيل  -وهللا أعلم -

 .11فراس بن يحيى الهمداني ،قال يعقوب" :كان مكتبا ،وفي حديثه لين
وهو ثقة"()37
قلت :وصف اللين ال يتسق مع وصف الثقة كما ال يخفى ،فهو وإن كان
جرحا غير شديد ،لكنه ال يتوافق مع مستلزمات الثقة ،فينبغي معرفة مراده.

 .13محمد بن مسلم تدرس األسدي أبو الزبير املكي ،قال يعقوب" :ثقة
صدوق ،وإلى الضعف ما هو"(.)45

قوال العل ا فيه:
{قال أحمد بن حنبل ،ويحيى بن معين ،والنسائي" :ثقة" ،وقال أبو حاتم:
"شيخ ما بحديثه بأس" يحيى بن سعيد" :ما بلغني عنه ش يء وما أنكرت من
حديثه إال حديث االستبراء" ،وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات")(( ،)38وقال
العجلى" :كوفي ثقة ،ليس بكثير الحديث" ،وقال ابن عمار" :ثقة"}(.)39
قلت :لم يطعن ٌ
أحد من النقاد بهذا الراوي ،بل فاألكثرون على وثاقته ،وأما

قلت :وصف الوثاقة قد ال يتوافق مع وصف التضعيف وأن كان غير
الشديد ،مما يعني أن اجتماعهما في سياق واحد موهم ،لذا ينبغي معرفة
مراده في ضوء أقوال النقاد
{قال ابن معين" :ثقة" ،وقال النسائي" :ثقة" ،وقال يعلى بن عطاء عنه:
"كان أكمل الناس عقال وأحفظهم" ،وقال أحمد بن حنبل" :قد احتمله الناس،
وأبو الزبير أحب َّ
إلي من أبي سفيان ألن أبا الزبير أعلم بالحديث منه ،وأبو
الزبير ليس به بأس" ،وقال ابن عدي :كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه
مالك ،فإن مالكا ال يروي إال عن ثقة ،وال أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبي
الزبير إال وقد كتب عنه وهو في نفسه ثقة ،إال أن يروي عنه بعض الضعفاء
فيكون ذلك من جهة الضعيف" ،وقال أبو حاتم" :يكتب حديثه ،وال يحتج
به" ،وقال الشافعي" :أبو الزبير يحتاج إلى دعامة" ،وقال نعيم بن حماد:
سمعت ابن عيينة يقول" :حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير .أي كأنه يضعفه"،
وقال هشيم" :سمعت من أبي الزبير ،فأخذ شعبة كتابي فمزقه"}(.)46

قول أبي حاتم والقطان فيه فلعله لشدتهما ،وعلى ذلك يكون توثيق يعقوب بن
شيبة موافق لهم ،لكن قوله "وفي حديثه لين وهو ثقة" يبدو أوله غير متسق
مع هذا التوثيق ،فإما أنه أراد نكارة بعض حديثه وهو حديث االستبراء الذي
أشار إليه القطان ،أو أنه عنده متوسط الحال ،أي أنه يراه ثقة فيه لين كما
قال عثمان ـ يعنى ابن أبى شيبة ـ" :صدوق ،قيل له :ثبت؟ قال :ال"(.)40
 .12ليث بن أبي سليم ،قال يعقوب" :هو صدوق ،ضعيف الحديث"(،)41
وقال أيضا" :يقال إن ليثا كان َيسأل عطاء وطاووسا ومجاهدا عن
الش يء فيختلفون فيه فيحكي عنهم في ذلك االتفاق من غير تعمد له،
ُ
قال :وقد طعن بمثل هذا على جابر الجعفي ،كان يجمع الجماعة في
املسألة الواحدة وربما سأل بعضهم ،وأما يحيى فضعف ليثا ،وقال:
إذا جمع بين الشيوخ ازداد ضعف"()42

قلت :وقع خالف واضح بين أئمة النقد في هذا الراوي ،فقد وثقه بعضهم
كالنسائي وابن معين ،وتوسط آخرون كأبي حاتم ،بينما اشتد قول ابن عيينة
وشعبة ،ولعل ذلك راجع ملا ُعرف عنه من التدليس أو لراوية الضعفاء عنه
مما أدخل املناكير في حديثه ،وعليه فيمكن حمل توثيق اإلمام يعقوب على
رأيه العام فيه ،أما التضعيف اليسير الذي وصفه به فيحمل على رواية
الضعفاء عنه ،فهو عنده ثقة في األصل ُيتقى ما رواه عنه الضعفاء  -وهللا
أعلم-

قلت :يظهر في هذه العبارة الجمع بين الحكم على الراوي بالصدوق أي أنه
حسن الحديث ،لكنه أردفه بقوله :ضعيف الحديث األمر الذي يوهم أنه جمع
بين ما يفيد التوثيق والجرح في آن
قوال العل ا فيه:
{قال أحمد بن حنبل" :مضطرب الحديث ،ولكن حدث عنه الناس" ،وقال
أيضا" :ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيا في أحد منه في ليث ،ومحمد بن
إسحاق ،وهمام ،ال يستطيع أحد أن يراجعه فيهم" ،وقال ابن معين" :ضعيف
إال أنه يكتب حديثه" ،وقال أبو معمر القطيعي" :كان ابن عيينة يضعف ليث
بن أبي سليم" ،وقال أبو حاتم" :يكتب حديثه ،وكان ضعيف الحديث" ،وقال
ابن عدي" :له أحاديث صالحة غير ما ذكرت ،ومع الضعف الذي فيه يكتب

 .14موس ى بن عبيدة الربذي ،قال يعقوب" :روى موس ى بن عبيدة الربذي،
وهو ضعيف الحديث جدا ،وهو صدوق ،عن أخيه عبد هللا بن
عبيدة ،وهو ثقة( ،)47وقد أدرك غير واحد من الصحابة"( )48وقال
أيضا :صدوق ،ضعيف الحديث جدا ،ومن الناس من ال يكتب حديثه
لوهائه ،وضعفه ،وكثرة اختالطه ،وكان من أهل الصدق"(.)49

( )37هتذيب التهذيب ()۲۳۳/۸
( )38هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (154+153/23رقم )4712
( )39هتذيب التهذيب ()259/8

( )43لعلها "اجلمع"
( )44هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (287-282/24رقم )5017
( )45هتذيب التهذيب ()441/9
( )46هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 409-406 /26رقم )5602

( )40هتذيب التهذيب ()259/8
( )41هتذيب التهذيب ()468/۸
( )42شرح علل الرتمذي ()814/۲

( )47يريد ابلثقة الذي أدرك بعض الصحابة عبدا هلل وليس موسى
( )48هتذيب الكمال ()265/15
( )49هتذيب الكمال ()۱۱۲/۲۹

69

إبراهيم خليل أحمد بني سالمة

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )88العدد ()2022( 74-62 ،)1

َ
وصف اإلمام يعقوب الراوي بالضعف الشديد ثم وصفه بالصدوق
قلت:
مما يوهم تناقض اللفظين ،لكن لعل أقوال العلماء في الراوي تكشف لنا
املراد.

{قال أحمد" :حديث أبي حنيفة ضعيف ،ورأيه ضعيف" ،وقال ابن معين:
"ال تكتب حديثه" ،وقال عبد هللا بن علي بن عبد هللا املديني" :وسألته -يعني
أباه -عن أبي حنيفة صاحب الرأي ،فضعفه جدا" ،وقال النسائي" :كوفي ليس
بالقوي في الحديث" ،وقال عمرو بن علي قال" :ليس بالحافظ مضطرب
الحديث ،واهي الحديث ،وصاحب هوى"}(.)54

قوال العل ا فيه:
{قال يحيى القطان" :كنا نتقي حديث موس ى بن عبيدة تلك األيام" ،وقال
أحمد بن حنبل" :ال تحل عندي الرواية عن موس ى بن عبيدة" ،وقال ابن معين:
"ليس بالكذوب ،ولكنه روى عن عبد هللا بن دينار أحاديث مناكير" ،وقال مرة:
"ال يحتج بحديثه" ،وقال ابن املديني ":ضعيف يحدث بأحاديث مناكير" ،وقال
أبو زرعة" :ليس بقوي الحديث" ،وقال أبو حاتم" :منكر الحديث" ،وقال
الترمذي" :يضعف" ،وقال النسائي" :ضعيف" ،وقال ابن سعد" :كان ثقة ،كثير
الحديث ،وليس بحجة" ،وقال ابن عدي" :والضعف على رواياته بين" ،وقال
زيد بن الحباب" :كنا عند موس ى ابن عبيدة بالربذة ،فأقمنا عنده ما شاء هللا،
فمرض الشيخ ،يعني ومات ،فأتينا قبره ،ومعي رفيق لي ،فجعل ريح املسك
يفوح من قبره ،فجعلت أقول لرفيقي :أما تشم ،أما تشم ،وليس بالربذة()50
يومئذ مسك وال عنبر"}(.)51
قلت :اتفق النقاد على ضعف موس ى في الحديث ،لكن لم يتكلم ٌ
أحد في

قلت :وبذلك يتبين أن يعقوب بن شيبة أراد بلفظة صدوق عدالته وفضله
وعلمه وصدقه ،أما الحديث فلم يكن صنعته فلم ُيتقنه جيدا  -وهللا أعلم -
 .16يحيى بن يمان ،قال يعقوب" :ثقة أحد أصحاب سفيان وهو يخطئ
كثيرا في حديثه"( ،)55وقال أيضا" :كان صدوقا كثير الحديث ،وإنما
أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط ،وليس بحجة إذا خولف ،وهو من
متقدمي أصحاب سفيان في الكثرة عنه ُويعد من أصحاب سفيان مع
أبي أحمد الزبيري ،ومؤمل بن إسماعيل وقبيصة بن عقبة ،ومحمد بن
يوسف الفريابي ،ونظرائهم من املتأخرينُ ،ويعد في كثرة الرواية عن
سفيان مع األشجعي واملتقدمين"(.)56
قلت :وصف اإلمام يعقوب هذا الراوي بوصف الثقة أوال ،ثم وصفه بكثرة
الخطأ ،وهذا وصفان فيهما توثيق ظاهر ،وجرح قوي ،مما يلزم معه معرفة
مراده في ذلك.

عدالته ،وعليه فالذي يظهر أن يعقوب بن شيبة أراد بوصف الصدوق عدالته
الدينية وصالحه ،فيكون كالمه متسقا ،وموافقا لبقية العلماء ولعل في قصة
زيد بن الحباب ما يدل على ذلك  -وهللا أعلم -

{قال بن معين" :أرجو أن يكون صدوقا" ،وقال كيع" :ما كان أحد من
أصحابنا أحفظ للحديث منه ،كان يحفظ في املجلس خمس مئة حديث ثم
نس ي ،فال أعلم بالكوفة أحدا أحفظ من داود ابنه" ،وقال ابن املديني" :صدوق
وكان قد فلج فتغير حفظه" ،وقال أحمد بن حنبل" :ليس بحجة" ،وقال أبو
داود" :يخطئ في األحاديث ويقلبها" ،وقال النسائي" :ليس بالقوي"}(.)57

 .15النعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي أبو حنيفة الكوفي اإلمام ،مولى بنى
تيم هللا قال يعقوب" :أبو حنيفة النعمان بن ثابت صدوق ضعيف
الحديث"()52
قلت :لفظة الصدوق من ألفاظ التوثيق ولذا فاقترانها مع لفظ الضعف
موهم.

قلت :بالنظر ألقوال علماء الجرح والتعديل نجد أنهم وصفوه بالثقة في
نفسه ،وأنه كان حافظة ،لكنه تغير بعد إصابته بالفالج( )58فنس ي وخلط،
وعليه فيمكن أن نوجه توثيق يعقوب بن شيبة له لسابق حاله قبل التغير ،أما
بعد التغير فما وافق فيه الثقات فيقبل ،وما خالف فيرد ،أما تفرده فيبدو أن
اإلمام يعقوب يقبله بالقرائن ال سيما مع كثرة حديثه ومروياته  -وهللا أعلم -

قوال العل ا فيه:
قلت :اإلمام أبو حنيفة  -رحمه هللا  -من أئمة الفقه والعلم وأعمدة اإلسالم
في ذلك ،وال يختلف في ذلك عاقالن.

 .17أبو بكر النهشلي ،قال يعقوب" :وهو صدوق ضعيف الحديث ،واسمه
عبد هللا بن قطاف"()59
َ
قلت :وصف اإلمام يعقوب الراوي بالصدوق ثم وصفه بالضعف يوهم
التعارض ،لذا ينبغي الكشف عن مراده إن أمكن باالستعانة بأقوال النقاد في
الراوي.

{قال الشافعي" :قيل ملالك بن أنس :هل رأيت أبا حنيفة؟ قال :نعم ،رأيت
رجال لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته" ،وقال يحيى
القطان" :جالسنا وهللا أبا حنيفة وسمعنا منه ،وكنت وهللا إذا نظرت إليه
عرفت في وجهه أنه يتقي هللا عز وجل" ،وقال القيس بن الربيع" :كان أبو
حنيفة رجال ورعا فقيها محسودا ،وكان كثير الصلة والبر لكل من لجأ إليه،
كثير اإلفضال على إخوانه"}(.)53

{قال أحمد بن حنبل ابن معين ،وأبو داود ،وابن مهدي ،والعجلي" :ثقة"،
وقال أبو حاتم" :شيخ صالح ،يكتب حديثه"}( ،)60وقال الذهبي" :وقد تكلم فيه

لكن الحديث لم يكن صنعته النكبابه على الفقه واهتمامه بعلم
االستنباط املبني على العقل ،لذا فال غرابة أال يبرع في الحديث كما هو في
الفقه ،ومن هنا ضعفه النقاد في الحديث خاصة مع اعترافهم بجاللته وقدره.
( )50الربذة :بفتح أوله واثنيه ،وذال معجمة مفتوحة أيضا وهي من قرى املدينة (انظر معجم البلدان للحموي
)24/3

( )54اتريخ بغداد وذيوله ()423-420/13
( )55هتذيب التهذيب ()۳۰۷/10
( )56اتريخ بغداد وذيوله ( ،)124،123/14هتذيب الكمال ()58/۳۲
( )57هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 59-57 /32رقم )6953

( )51هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 113-106/29رقم )6280
( )52اتريخ بغداد وذيوله ()423/۱۳
( )53اتريخ بغداد وذيوله ()358+351+338/13

( )58والفاجل هو الشلل النصفي يف أعرافنا احلالية عافاان هللا وإايكم -
( )59هتذيب الكمال ()255/۲۹
( )60هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 158+157/33رقم )7267
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 قية بن الوليد ،قال يعقوب" :صدوق ثقة ،ويتقى حديثه عن مشيختهالذين ال يعرفون ،وله أحاديث مناكير جدا"(.)66

ابن حبان ،فقال :كان شيخا صالحا فاضال ،غلب عليه التقشف حتى صار يهم
وال يعلم ،ويخطئ وال يفهم ،فبطل االحتجاج به .قلت :دع عنك الخطابة،
فالرجل حجة قد وثقه إماما الفن ،واحتج به مسلم"( ،)61وقال الحافظ:
"صدوق رمي باإلرجاء من السابعة"()62

 حفص بن غياث ،قال يعقوب" :ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ،ويتقى بعضحفظه"(.)67

قلت :الذي يظهر أن أئمة النقد على توثيق هذا الراوي ،إال ما جاء من
مخالفة ابن حبان ،وعليه فالذي يظهر في توجيه عبارة اإلمام يعقوب إما أنه
يضعفه ،أو أنه توسط فيه فيقبله ما لم يخالف ،ويحمل وصفه بالصدوق
على عدالته عنده ،لكن بال ريب الراوي ثقة كما سبق عن أئمة الشأن  -وهللا
أعلم -

 سماك بن حرب ،قال يعقوب" :وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ،وهوفي غير عكرمة صالح ،وليس من املتثبتين ،ومن سمع من سماك قديما مثل
شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ،والذي قاله ابن املبارك
إنما يرى أنه فيمن سمع منه بأخرة"(.)68
 سفيان بن حسين ،قال يعقوب" :صدوق ،ثقة ،وفي حديثه ضعف"(،)69وقال أيضا" :مشهور وقد حمل الناس عنه ،وفي حديثه ضعف ما روي عن
الزهري"(.)70

 .18سويد بن سعيد ،قال يعقوب" :صدوق ومضطرب الحفظ وال سيما
بعدما عمي"(.)63
قلت :الشأن في هذا الراوي ظاهر ،فهو مضطرب الحديث متغير الحفظ
بعد أن أصابه العمى فخلط ،ولعله أراد بالصدوق ،سابق عهده قبل
االختالط ،أو عدالته عموما.

قلت :عبارته األولى تحتمل اجتماع القدح واملدح ،لكن عبارته الثانية بينت
مراده وأزالت االحتمال.
 شريك بن عبد هللا القاض ي ،قال يعقوب" :ثقة صدوق ،صحيح الكتاب،رديء الحفظ مضطربه"( ،)71وقال أيضا" :صدوق ثقة سيئ الحفظ
جدا"(.)72

قوال العل ا فيه:
{قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل" :عرضت على أبي أحاديث لسويد بن
سعيد عن ضمام بن إسماعيل ،فقال لي :اكتبها كلها أو قال :تتبعها فإنه صالح
أو قال :ثقة" ،وقال أبو القاسم البغوي" :كان من الحفاظ" ،وقال محمد بن
يحيى الخزاز" :سألت يحيى بن معين عن سويد بن سعيد فقال :ما حدثك
فاكتب عنه ،وما حدث به تلقينا فال" ،وقال أبو حاتم" :كان صدوقا وكان
يدلس ويكثر ذلك" ،وقال البخاري" :كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه"،
وقال النسائي" :ليس بثقة وال مأمون" ،وقال ابن املديني" :" :ليس بش يء"}(.)64

 عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة ،قال يعقوب" :زهير أثبت من عبد هللا بنمحمد بن أبي شيبة ،وكان في عبد هللا تهاون بالحديث ،لم يكن يفصل هذه
األشياء يعني األلفاظ"(.)73
* من ليس فيه قدح ومدح ولكن أشار لنزول رتبته قليال عن الوصف العام
 أحمد بن جميل املروزي أبو يوسف ،قال اإلمام يعقوب" :صدوق ولم يكنبالضابط"(.)74

قلت :الظاهر أن هذا الراوي كان مستقيم الحديث في أول أمره ،وعلى هذا
َ
َّ
يحمل توثيق اإلمام أحمد ،ثم ملا عمي خلط وقبل التلقين فاضطرب بشدة،
وعلى هذا يحمل تضعيف النسائي وابن املديني ،وهكذا يظهر أن مراد اإلمام
يعقوب بلفظة صدوق؛ بأنه كان كذلك أو أراد عدالته الدينية عموما  -وهللا
أعلم -

 حنظلة بن أبي سفيان ،قال يعقوب" :هو ثقة دون املتثبتين.)75("... خالد بن خداش ،قال يعقوب" :كان ثقة صدوق"(.)76 الضحاك بن عثمان بن عبد هللا القرش ي الحزامي ،قال يعقوب" :صدوق فيحديثه ضعف"(.)77

املطلب الثاني :ملحق يضم بعض الرواة الذين وصفهم اإلمام يعقوب
بعفا ات مر فا لكن ال ينطبق عليهم الضابط الذي بينته أعاله ،لكون عبارته
ال تفيد الجمع بين القدح واملدح ،ومع ذلك فربما توهم بعضهم وجوب
ذكرهم ،فكان من الحسن ذكرهم فقط ،وهم على النحو التالي:

( )66اتريخ بغداد وذيوله ( )129/7اتريخ دمشق ()346/۱۰
( )67اتريخ بغداد وذيوله ( ،)۱۹4/۸هتذيب الكمال ()60/۷
( )68هتذيب الكمال ()۱۲۰/۱۲
( )69اتريخ بغداد وذيوله ( ،)152/۹هتذيب الكمال ()141/۱۱
( )70اتريخ بغداد وذيوله ( ،)153/۹هتذيب الكمال ( ،)141/۱۱لكن "ويف حديثه ضعف ما روى عن
الزهري" ليست يف التهذيب من قول يعقوب ،بل جعلها من قول عباس الدوري عن ابن معني ،فليست يف
اتريخ حيىي الذي رواه عباس وال فيما نقله ابن أيب حامت وابن عدي واخلطيب عنه ،ولعله وهم ،فهي مثبتة من
قول يعقوب كما سبق
( )71اتريخ بغداد وذيوله ()286/۹
( )72هتذيب الكمال ()471/۱۲
( )73هتذيب الكمال ()404/9
( )74لسان امليزان ،)421/1( :تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ،)277/1( :اتريخ بغداد (.)۷۷/4

* التضعيف أو التوثيق النسبي (من ضعف في بعض الشيوخ أو البلدان أو
األحوال أو األزمان)
 إسماعيل بن عياش العنس ي ،قال يعقوب" :وإسماعيل بن عياش ثقة عنديحيى بن معين وأصحابنا فيما روى عن الشاميين خاصة ،وفي روايته عن
أهل العراق وأهل املدينة اضطراب كثير ،وكان عاملا بناحيته"(.)65
( )61اتريخ اإلسالم ()557/4
( )62تقريب التهذيب (ص 625 :رقم )8001

( )75هتذيب التهذيب ()61/۳
( )76اتريخ بغداد ( ،)۳۰3/8هتذيب الكمال (.)47/8
( )77ميزان االعتدال (.)444/3

( )63اتريخ بغداد وذيوله ( ،)۲۳0/۹هتذيب الكمال (.)251/۱۲
( )64هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 251+250/12رقم )2642
( )65اتريخ بغداد وذيوله ( ،)۲۲5/6هتذيب الكمال ()۱۷۷/۳
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 أيمن بن نابل الحبش ي ،قال يعقوب" :مكي صدوق ،وإلى الضعف ماهو"(.)78

يضعفونه في الحديث ،وكان خيرا فاضال صدوقا ،وهو ضعيف الحديث،
وهو أقوى من أخيه في الحديث"(.)89

 كثير بن زيد ،قال يعقوب" :ليس بذاك الساقط ،وإلى الضعف ما هو ،وهومولى لبني سهم يكنى أبا محمد وكان يقال له ابن صافيه وهي أمه ،توفي في
آخر خالفة أبي جعفر"(.)79

ا خات ا
ُ
 .1يعد اإلمام يعقوب من أئمة الجرح والتعديل الذي لهم باع كبير في
هذا الشأن ،وقد تكلم على الكثير من الرواة.

 عبد السالم بن حرب املالئي ،قال يعقوب" :ثقة وفي حديثه لين ،وكانعسرا في الحديث.)80("..

 .2تقبل أهل العلم أحكام اإلمام يعقوب كغيره من علماء النقد ،وكان
ألقواله في الرواة عندهم شأن كريم.

 محمد بن عمرو بن علقمة الليثي ،قال يعقوب" :هو وسط وإلى الضعف ماهو"(.)81

 .3تتابعت األخبار عن عظم قدر مسنده الذي صنفه ،لدرجة أنه قيل لم
يصنف ٌ
أحد مثله ،لكن لم يصل منه إال قطعة صغيرة تمثل مسند
الخليفة عمر رض ي هللا عنه.

 الهيثم بن عدي ،قال يعقوب" :كانت له معرفة بأمور الناس وأخبارهم،ولم يكن في الحديث بالقوي ،وال كانت له به معرفة وبعض الناس يحمل
عليه في صدقه"(.)82

 .4أثر على قلة تالميذ اإلمام يعقوب ،قوله بالوقف في القرآن مما جعل
اإلمام أحمد يعيبه ويبدعه.

* من وثقه في فنه دون الحديث:

 .5ظهر لنا أن التركيب في ألفاظ الجرح والتعديل معروف عند علماء
النقد ،لكن الذي كان شائعا هو التركيب في الجرح وحده ،أو التعديل
وحده.

 يوسف بن خالد السمتي ،قال يعقوب" :أحد الفقهاء ،ولم يكن في الحديثبذاك"(.)83

 .6التركيب الجامع أللفاظ التعديل والجرح ،لم يكن بنفس التركيب
املقتصر على أحدهما.

* من صرح بمدحه لصالحه ،مع ضعفه في الحديث
 بشر بن منصور السلمي ،قال يعقوب" :كان قد سمع ،ولم يكن له عنايةبالحديث"( ،)84وقال أيضا" :وكان أحد املذكورين بالعبادة والخوف
والزهد"(.)85

 .7كان اإلمام يعقوب ممن استعمل التركيب الجامع بين الجرح والتعديل
بشكل الفت.
 .8بعد مقارنة أقوال اإلمام يعقوب املركبة من الجرح والتعديل في الرواة
مع أقوال غيره من أئمة النقد ،تبين موافقته لهم في حكمهم جرحا أو
تعديال في العام األغلب ،ويكون اللفظ اآلخر محموال على وجه أو حالة
في رواية الراوي أشار بعضهم إليها.

 بكر بن خنيس ،قال يعقوب" :ضعيف الحديث ،وهو موصوف بالعبادةوالزهد"(.)86
  -عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة ،قال يعقوب" :رجل صالح متعبد ،وكانيقصُ ،يعرف بالنسك والتزهد وأحسبه كان يقول بالقدر ،وليس له
بالحديث علم ،وهو ضعيف الحديث"(.)87

 .9في بعض األحيان خالف اإلمام يعقوب أئمة الشأن ،في الحكم على
الراوي.

 أبو بكر بن عياش ،قال يعقوب" :وأبو بكر بن عياش شيخ قديم معروفبالصالح البارع ،وكان له فقه كثير ،وعلم بأخبار الناس ،ورواية للحديث
يعرف له سنه وفضله ،وفي حديثه اضطراب"(.)88

 .10ربما يكون جمعه بين ألفاظ الجرح والتعديل -أحيانا قليلة  -مرده
لتردده ،أو اختالف اجتهاده

 مندل بن علي العنزي ،قال يعقوب" :كان أشهر من أخيه حبان وهو أصغرسنا منه ،وأصحابنا يحيى بن معين وعلي بن املديني وغيرهما من نظرائهم

 .11كان يستعمل لفظ التعديل في العبارة املركبة إما ليدل على العدالة
الدينية ،أو ليشير إلى كونه أفضل حاال.
 .12كان يستعمل لفظ الجرح في العبارة املركبة  -أحيانا  -ليدل على نزول
رتبة الراوي عن لفظ التعديل الذي جمع معه.

( )78اتريخ دمشق ( ،)50/۱۰هتذيب الكمال ( ،)450/3هتذيب التهذيب (.)۳۹۳/1
( )79اتريخ دمشق ( ،)25/50هتذيب الكمال ()115/24
( )80سري أعالم النبالء ()336/۸
( )81هتذيب التهذيب (.)۳۳۳/۹
( )82اتريخ بغداد وذيوله ()53+52/14
( )83هتذيب الكمال ()4۲۳/۳۲
( )84هتذيب التهذيب (.)460/1
( )85هتذيب الكمال (.)153/4

توصيات:
دراسة االلفاظ الخاصة في الجرح ،دراسة ألفاظ الجرح النادرة كقولهم
كان صاعقة ،دراسة االلفاظ املشتركة بين املحدثين وغيرهم.

( )86اتريخ بغداد وذيوله ( ،)93/7هتذيب الكمال (.)210/4
( )87اتريخ دمشق ( ،)۲۲۳/۳۷تعجيل املنفعة (.)۸۳۰/۲
( )88اتريخ بغداد وذيوله (.)۳81/14

( )89هتذيب التهذيب (.)۲۹۸/۱۰
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[]12

قا ا املراجع
[ ]1إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال .البكجري ،مغلطاي بن قليج
بن عبد هللا املصري الحكري الحنفي أبو عبد هللا( ،املتوفى762 :هـ).
تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن
إبراهيم ،الطبعة األولى ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر1422 ،هـ-
2001م( ،د.م)
[ ]2البداية والنهاية ،املؤلف :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير
القرش ي البصري ثم الدمشقي (املتوفى774 :هـ) ،تحقيق :عبد هللا بن
عبد املحسن التركي ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن ،الطبعة :األولى 1418 ،هـ 1997 -م ،سنة النشر1424 :هـ /
2003م
[ ]3تاريخ بغداد وذيوله ،املؤلف :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد
بن مهدي الخطيب البغدادي (املتوفى463 :هـ) ،الناشر :دار الكتب
العلمية  -بيروت ،دراسة وتحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعة:
األولى 1417 ،هـ
[ ]4تاريخ دمشق .ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا
(املتوفى571 :هـ) .تحقيق عمرو بن غرامة العمروي .دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع1415 ،هـ1995-م( ،د.م) (د.ط).
[ ]5تذكرة الحفاظ .الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن
َ
ق ْايماز (املتوفى748 :هـ) .الطبعة األولى ،بيروت  /لبنان :دار الكتب
العلمية1419 ،هـ1998 -م.
[ ]6تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ،املؤلف :أبو الفضل أحمد
بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (املتوفى852 :هـ)،
املحقق :د .إكرام هللا إمداد الحق ،الناشر :دار البشائر ـ بيروت،
الطبعة :األولى ـ 1996م
[ ]7تهذيب الكمال .املزي ،يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج.
تحقيق د .بشار عواد معروف .الطبعة األولى ،بيروت :مؤسسة
الرسالة1400 ،ه1980-م.
[5 ]8تهذيب التهذيب .ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي أبو الفضل
الشافعي ـ الطبعة األولى ،بيروت :دار الفكر1404 ،ه– 1984م.
[ ]9ديوان الضعفاء واملتروكين وخلق من املجهولين وثقات فيهم لين،
املؤلف :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن
َ
ق ْايماز الذهبي (املتوفى748 :هـ) ،املحقق :حماد بن محمد األنصاري،
الناشر :مكتبة النهضة الحديثة  -مكة الطبعة :الثانية 1387 ،هـ -
1967
[ ]10سير أعالم النبالء .الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد
َ
بن عثمان بن ق ْايماز (املتوفى748 :هـ) .مجموعة من املحققين بإشراف
الشيخ شعيب األرناؤوط .الطبعة الثالثة ،بيروت :مؤسسة الرسالة
1405ه1985-م
[ ]11شرح علل الترمذي .ابن رجب الحنبلي ،زين الدين عبد الرحمن بن
أحمد (املتوفى795 :هـ) .تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد.
الطبعة األولى ،الزرقاء – األردن :مكتبة املنار1407 ،هـ1987-م.

[]13

[]14

[]15

[]16

[]17

[]18

[]19

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،املؤلف :عبد الحي بن أحمد بن
محمد ابن العماد َ
العكري الحنبلي ،أبو الفالح (املتوفى1089 :هـ)،
حققه :محمود األرناؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط،
الناشر :دار ابن كثير ،دمشق  -بيروت ،الطبعة :األولى 1406 ،هـ -
 1986م
لسان امليزان .ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن
محمد بن أحمد (املتوفى852 :هـ) .تحقيق عبد الفتاح أبو غدة .الطبعة
األولى ،دار البشائر اإلسالمية2002 ،م( ،د.م).
مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار ،املؤلف :أبو محمد
محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر
الدين العيني (املتوفى855 :هـ) ،تحقيق :محمد حسن محمد حسن
إسماعيل ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،الطبعة :األولى،
1427هـ 2006 -م
املغني في الضعفاء ،املؤلف :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد
َ
بن عثمان بن ق ْايماز الذهبي (املتوفى748 :هـ) ،املحقق :الدكتور نور
الدين عتر
املوسوعة العلمية الشاملة عن اإلمام الحافظ يعقوب بن شيبة
السدوس ي ،للدكتور علي الصياح ،طبع أضواء السلف ،الطبعة األولى
1426هـ 2005 -م
املنتظم في تاريخ األمم وامللوك املؤلف :جمال الدين أبو الفرج عبد
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (املتوفى597 :هـ) املحقق :محمد
عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بيروت الطبعة :األولى1412 ،هـ 1992 -م
ميزان االعتدال في نقد الرجال .الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا
َ
محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز (املتوفى748 :هـ) .تحقيق علي
محمد البجاوي .الطبعة األولى ،بيروت  /لبنان :دار املعرفة للطباعة
والنشر1382 ،هـ1963-م.
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،املؤلف :يوسف بن تغري
بردي بن عبد هللا الظاهري الحنفي ،أبو املحاسن ،جمال الدين
(املتوفى874 :هـ) ،الناشر :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دار الكتب،
مصر
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